
10 
Saya ingin keluarga 

dan teman-teman Saya 
punya kenangan yang 

menyenangkan 
tentang Saya. 

Saya ingin ketenangan pikiran 
karena tahu keluarga dan teman-teman 

saya akan mendapatkan dukungan 
yang memadai dengan kematian 
saya dan dihibur dalam kedukaan 

mereka, untuk membantu 
mereka mengingat saya 

sebagai pribadi.

9 
akhir hidup Saya haruS 

didiSkuSikan dengan Saya 
Saat Saya maSih biSa 

mengambil keputuSan. 
Saya harus bisa menyampaikan 

pendapat tentang bagaimana saya 
mau menghabiskan hari-hari terakhir 
saya, jadi harapan perawatan akhir 

hidup saya harus didiskusikan 
dengan saya saat saya masih 
bisa mengambil keputusan.

1
Saya haruS 

memperoleh keSempatan 
bertemu dokter untuk 
memerikSa apakah Saya 

menderita demenSia. 
Saya harus memperoleh kesempatan 
mengikuti pengujian ingatan untuk 
memeriksa apakah kekhawatiran 

saya tentang demensia benar. 
Sebuah diagnosis akan memungkinkan 
keluarga saya, teman-teman, dan saya 
membuat rencana untuk tahun-tahun 
mendatang dan mempersiapkan diri 

saat kebutuhan saya berubah.  

2 
Saya haruS memperoleh 

keSempatan mendapatkan 
informaSi mengenai 

demenSia Supaya Saya tahu 
bagaimana penyakit ini akan 

memengaruhi Saya. 
Demensia akan memengaruhi 

saya dan setiap orang di sekitar saya. 
keluarga saya, teman-teman, dan 
saya harus memiliki kesempatan 

mendapatkan informasi dan saran 
berkualitas tinggi supaya 
kami tahu apa yang akan 

terjadi saat kondisi 
saya memburuk.

5 
Saya haruS memperoleh 

keSempatan mendapatkan 
perawatan berkualitaS 

tinggi yang tepat buat Saya. 
Pada setiap tahap kondisi, 

saya harus memperoleh kesempatan 
mendapatkan perawatan berkualitas 
tinggi saat saya membutuhkannya, 
baik itu di rumah, di desa, di kota 

atau komunitas saya, maupun 
di rumah perawatan.

4 
Saya haruS biSa 

menyampaikan pendapat 
dalam perawatan dan 

dukungan yang diberikan 
kepada Saya. 

Saya berhak ikut memutuskan dan harus 
bisa menyampaikan pendapat dalam 

perawatan yang diberikan kepada saya, 
selama saya bisa.

3 
Saya haruS dibantu untuk 

hidup mandiri Selama 
Saya maSih biSa. 

Saya mau aktif sebisa saya, selama 
mungkin, didukung oleh orang-orang 

di sekitar saya, dalam lingkungan 
yang aman.

6
Saya haruS diperlakukan 

Sebagai individu, Serta mereka 
yang merawat Saya tahu 

mengenai hidup Saya.
Orang-orang yang merawat saya harus 

tahu tentang hidup, keluarga, dan riwayat 
saya supaya mereka bisa memberikan 

perawatan pribadi yang tepat bagi saya. 
Perawatan saya harus diberikan di 

sekitar kepribadian, preferensi, 
dan gaya hidup saya.

7 
Saya haruS dihargai 

Sebagaimana Saya adanya.
Saya tidak boleh didiskriminasikan 
karena alasan apa pun, termasuk 

karena umur, ketidakmampuan, jenis 
kelamin, orientasi seksual, kepercayaan 

agama, status sosial atau lainnya.

8 
Saya haruS punya akSeS ke 

pengobatan dan perawatan 
yang membantu Saya.

Selama semua tahap demensia, 
saya harus memiliki kesempatan 
memperoleh pengobatan dan 

perawatan yang membantu saya 
untuk hidup dengan baik, dan ini 

harus secara rutin dievaluasi 
oleh dokter saya.
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